
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2016 10 01

Підприємство Приватне підприємство «Інтеграл Інвестиції» за ЄДРПОУ 37776261

Територія ЛЬВІВСЬКА за КОАТУУ 4610136600

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240

Вид економічної діяльності Надання інших фінансових послуг (крім страхування 
та пенсійного забезпечення), н. в. і. г. за КВЕД 64.99

Середня кількість працівників1 5

Адреса, телефон вулиця Дудаєва, буд. 20, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79000                     2329362

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
(окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові   
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Б А Л А Н С  (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2016 р.

Форма №1  за ДКУД 1801001
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   I. Необоротні  активи  
 Нематеріальні активи: 1000 1 -
     первiсна вартiсть 1001 3 3
     накопичена амортизація 1002 2 3
 Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
 Основні засоби: 1010 - -
     первiсна вартiсть 1011 2 2
     знос 1012 2 2
 Інвестиційна нерухомість 1015 - -
 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
 Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
 Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
Накопичена амортизація довгострокових 
біологічних активів 1022 - -

 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
   які обліковуються за методом участі в 
   капіталі інших підприємств 1030 - -

   інші фінансові інвестиції 1035 9 557 10 360
 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
 Відстрочені податкові активи 1045 - -
 Гудвіл 1050 - -
 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
 Залишок коштів у централізованих страхових 
 резервних фондах 1065 - -

 Iншi необоротнi активи 1090 - -
    Усього за роздiлом I 1095 9  558 10 360
   II. Оборотні активи  
 Запаси 1100 13 044 10 089
 Виробничі запаси 1101 - -
 Незавершене виробництво 1102 - -
 Готова продукція 1103 - -
 Товари 1104 - -
 Поточні біологічні активи 1110 - -
 Депозити перестрахування 1115 - -
 Векселі одержані 1120 - -
 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
 роботи, послуги 1125 1 143 4 186

 Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 25 9
    з бюджету 1135 484 17
    у тому числі з податку на прибуток 1136 8 -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з на-
рахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із вну-
трішніх розрахунків 1145 - -

 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 11 902 2 028
 Поточні фінансові інвестиції 1160 24 018 17 864
 Гроші та їх еквіваленти 1165 8 8
   Готівка 1166 - -

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

   Рахунки в банках 1167 8 8
 Витрати майбутніх періодів 1170 250 305
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
     у тому числі в:
     резервах довгострокових зобов’язань 1181 - -
     резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
     резервах незароблених премій 1183 - -
     інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - 8
 Усього за роздiлом II 1195 50 874 34 514
  III.Необоротні активи, утримувані для продажу, 
  та групи вибуття 1200 - -

  БАЛАНС 1300 60 432 44 874
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   I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5 100 5 100
 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
 Капітал у дооцінках 1405 2 599 1 745
 Додатковий капітал 1410 - -
 Емісійний дохід 1411 - -
 Накопичені курсові різниці 1412 - -
 Резервний капітал 1415 - -
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 ( 2 483) ( 1 735 )
 Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
 Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
 Інші резерви 1435 - -
    Усього за роздiлом I 1495 5 216 5 110
   ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  
 Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - 295
 Пенсійні зобов’язання 1505 - -
 Довгострокові кредити банків 1510 13 112 4 401
 Інші довгострокові зобов’язання 1515 22 954 22 885
 Довгострокові забезпечення 1520 - -
 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
 Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань 1531 - -
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -
інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
    Усього за роздiлом IІ 1595 36 066 27 581
   IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення  
 Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605
 Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -

  Звітність фінансових установ№4/20171



Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

    товари, роботи, послуги 1615 12 34
    розрахунками з бюджетом 1620 - 5
    у тому числі з податку на прибуток 1621 - 3
    розрахунками зі страхування 1625 - -
    розрахунками з оплати праці 1630 3 -
Поточна кредиторська заборгованість  
за одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
за розрахунками з учасниками 1640 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
із внутрішніх розрахунків 1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
за страховою діяльністю 1650 - -

 Поточні забезпечення 1660 24 8
 Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
 Інші поточні зобов’язання 1690 19 111 1 2136
    Усього за роздiлом IІІ 1695 19 150 12 183
 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
 активами, утримуваними для продажу, 
 та групами вибуття

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного  
пенсійного фонду 1800 - -

    БАЛАНС 1900 60 432 44 874
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 10 01

Підприємство Приватне підприємство
 «Інтеграл Інвестиції» за ЄДРПОУ 37776261

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛьТАТИ (звіт про сукупний дохід)
                                                                за 2016 р.

Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000 3 169 1 268

Чисті зароблені страхові премії 2010 - -
Премії підписані, валова сума 2011 - -
Премії, передані у перестрахування 2012 - -
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій 2014 - -
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2 106 ) ( 396 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:
 прибуток 2090 1 063 872
 збиток 2095 ( - ) ( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах 
довгострокових зобов’язань 2105 - -
Дохід (витрати) від зміни інших страхових 
резервів 2110 - -

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 - 1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю 2121 - -
Дохід від первісного визнання біологічних активів 
і с/г продукції 2122 - -
Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 - -

Адміністративні витрати 2130 ( 638 ) ( 441 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( 24 )
Інші операційні витрати 2180 ( 71 ) ( 2 )
Витрати від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю 2181 - -
Витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 2182 - -

Фінансові результати від операційної діяльності:
 прибуток 2190 354 406
 збиток 2195 - -
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 14 372 5 233
Дохід від  благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 ( 824 ) ( 5 857 )
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 ( 12 180 ) ( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 2275 - -

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛьТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 1 722 -
 збиток 2295 ( - ) ( 218 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( 12 ) -
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:  
 прибуток 2350 1 710 -
 збиток 2355 ( - ) ( 218 )

II. Сукупний дохід

Найменування показника Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 ( 854 ) 2 599
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 ( 962 ) ( 5 069 )
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 ( 1 816 ) ( 2 470 )
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 ( 1 816 ) ( 2 470 )
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 ( 106 ) ( 2 688 )

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 5 1
Витрати на оплату праці 2505 162 159
Відрахування на соціальні заходи 2510 36 48
Амортизація 2515 1 2
Інші операційні витрати 2520 503 253
Разом 2550 707 463

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 101 01

Підприємство Приватне підприємство
«Інтеграл Інвестиції» за ЄДРПОУ 37776261

ЗВІТ ПРО РУх ГРОшОВИх КОшТІВ (за прямим методом)
за 2016 р.

Форма №3 Код за ДКУД   1801004

Стаття Код За звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року 

1 2 3 4
 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 140 1 376
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - 57
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 25 5
Надходження від відсотків за залишками 
коштів на поточних рахунках 3025 - -

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені) 3035 - -

Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, авторсь-
ких винагород 3045 - -

Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від  
повернення позик 3055 - -

ПП «Інтеграл Інвестиції»

  Звітність фінансових установ№4/20172



ПП «Інтеграл Інвестиції»

ЗВІТ ПРО РУх ГРОшОВИх КОшТІВ (Продовження)
1 2 3 4

Інші надходження 3095 10 158
 Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 141 ) ( 427 )
Праці 3105 ( 149 ) ( 130 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 38 ) ( 63 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 48 ) ( 51 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток 3116 ( 2 ) ( 17 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку 
на додану вартість 3117 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших 
податків і зборів 3118 ( 46 ) ( 34 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 32 ) ( 25 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страхо-
вими контрактами 3150 ( - ) ( - )

Витрачання фінансових установ на надання 
позик 3155 ( - ) ( - )

Інші витрачання 3190 ( 225 ) ( 391 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 - 458 509

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200 973 -
     необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
     відсотків 3215 510 86
     дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 147 -
Надходження від вибуття дочірнього підприєм-
ства та іншої  господарської одиниці 3235 - -

ЗВІТ ПРО РУх ГРОшОВИх КОшТІВ (Продовження)
1 2 3 4

Інші надходження 3250 - 1 700
Витрачання  на придбання:
     фінансових інвестицій 3255 - -
     необоротних активів 3260 - -
Виплати за деривативами 3270 - -
Витрачання на надання позик 3275 ( 950 ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього  
підприємства та іншої господарської одиниці 3280 - -

Інші платежі 3290 ( - ) ( 1 700 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 680 86

 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:

Власного капіталу 3300 - -
Отримання позик 3305 - -
Інші надходження 3340 - -

 Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик  3350 177 596
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 45 ) ( 40 )
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди 3365 ( - ) ( - )

Витрачання на придбання частки в дочірньо-
му підприємстві 3370 ( - ) ( - )

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх  підприємствах 3375 ( - ) ( - )

Інші платежі 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - 222 - 636
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 - - 41
Залишок коштів на початок року 3405 8 49
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 8 8

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01

Підприємство Приватне підприємство «Інтеграл Інвестиції» за ЄДРПОУ 37776261

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИй КАПІТАЛ
за 2016 рік

    Форма № 4 Код за ДКУД  1801005

Стаття Код 
Зареєстро- 

ваний 
капітал 

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

Неопла-
чений 

капітал
Вилучений 

капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 5 100 2 599 - - ( 2 483) - - 5 216
Коригування:
  Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
  Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
  Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 5 100 2 599 - - ( 2 483) - - 5 216
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 1 710 - - 1 710
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - ( 854 ) - - - - - ( 854 )
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - ( 854 ) - - - - - ( 854 )
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного доходу асоційова-
них і спільних підприємств 4114 - - - - - - - -

Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
  Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
  Спрямування прибутку до зареєстрованого  
  капіталу 4205 - - - - - - - -

  Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
  Сума чистого прибутку, належна до
  бюджету відповідно до законодавства 4215 - - - - - - - -

  Сума чистого прибутку на створення 
  спеціальних (цільових) фондів 4220 - - - - - - - -

  Сума чистого прибутку на матеріальне 
  заохочення 4225 - - - - - - - -

Внески учасників:
  Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
  Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу:
  Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - ( 962 ) - - ( 962 )
Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві 4291 - - - - - - - -

Разом змін у капіталі 4295 - ( 854 ) - - 748 - - ( 106 )
Залишок на кінець року 4300 5 100 1 745 - - ( 1 735 ) - - 5 110

  Звітність фінансових установ№4/20173



ПП «Інтеграл Інвестиції»

Приватне підприємство
 «Інтеграл Інвестиції»

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ЗА    2016  РІК

1. Загальна інформація
Приватне підприємство»Інтеграл Інвестиції» створене та діє відповідно до вимог 

Цивільного та Господарського кодексів України, інших актів чинного законодавства 
України.

Предметом діяльності Підприємства  є наступні види фінансових послуг :
Факторинг; Надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів; Залучення 

фінансових активів від юридичних осіб з зобов’язанням щодо наступного їх 
повернення; Надання гарантій та поручительств; Надання позик; Надання послуг 
фінансового лізингу;  Реалізація необоротних активів отриманих в рахунок погашення 
боргів. Підприємство для здійснення своєї діяльності отримало відповідний статус 
фінансової компанії , що зазначений в Свідоцтві про реєстрацію фінансової установи 
серії ФК №307 з реєстраційним номером 13102681 від 29.12.2011р. і Додатком 
до вищеназваного Свідоцтва,  де перелічено всі види фінансових послуг, які має 
право здійснювати фінансова компанія без отримання спеціальних дозволів та/або 
ліцензій  в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Місцезнаходження Підприємства:
Україна, м. Львів, вулиця Дудаєва, 20
Кількість працюючих у Підприємства станом на 01 січня 2016 року – 5 осіб 
 та на 31 грудня 2016 року - 5  осіб .
2. Основа надання інформації
Фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервності 

діяльності, який передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань у ході 
звичайної діяльності. 

Концептуальною основою фінансової звітності Підприємства за рік, що закінчився 
31 грудня 2016 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи 
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції 
чинній на 01 січня 2015 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства 
фінансів України.

Підготовлена Підприємством фінансова звітність чітко та без будь-яких 
застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених 
РМСБО станом на 01 січня 2016 року, дотримання яких забезпечує достовірне 
подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної 
та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Підприємство керувалося також вимогами 
національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не суперечать 
вимогам МСФЗ.

Датою переходу на МСФЗ є 01 січня 2013 року. Відповідно вхідні залишки в балансі 
станом на 01.01.2016р.  відповідають вимогам облікової політики, яка сформована з 
урахуванням вимог МСФЗ.

Функціональною валютою фінансової звітності є гривня.
Звітність складена в тисячах гривень.
Фінансова звітність включає:
1. Баланс
2. Звіт про фінансові результати
3. Звіт про рух грошових коштів
4. Звіт про власний капітал
5. Примітки до фінансової звітності за 2016 рік, стислий виклад облікових політик 

та інша пояснювальна інформація. 
Підприємство цим стверджує, що дана фінансова звітність є окремою фінансовою 

звітністю Підприємства , оскільки виконуються вимоги стандарту МСФЗ 27 
«Консолідована та окрема фінансова звітність» . 

2.1. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Підприємства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) 

керівником Підприємства 24 лютого 2017 року. Ні учасники Підприємства, ні 
інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її 
затвердження до випуску.

3. Істотні судження і джерела невизначеності у оцінках
Істотні судження в процесі застосування облікової політики
При підготовці фінансової звітності управлінський персонал Підприємства  робить 

певні професійні судження, оцінки та припущення, які мають вплив на суми активів 
та зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних 
активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на 
МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної 
фінансової звітності. Ці судження, серед іншого, включають правомірність 
застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній 
основі. Фактичні результати можуть відрізнятись від таких оцінок.

Основні джерела невизначеності оцінок  
Нижче наведені ключові припущення щодо майбутнього, а також основні 

джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик 
стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та 
зобов’язань протягом наступного фінансового року:

- строки корисного використання основних засобів
Оцінка строків корисного використання об’єктів основних засобів залежить від 

професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними 
активами. При визначенні строків корисного використання активів управлінський 
персонал бере до уваги умови очікуваного використання активів, моральний знос, 
фізичний знос, умови праці, в яких будуть експлуатуватись дані активи. Зміна будь-
якої з цих умов або оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх 
норм амортизації.

- відстрочені податкові активи
Прийнятий Податковий кодекс України суттєво змінив податкові закони і ставки 

оподаткування. Суми і терміни сторнування тимчасових різниць залежать від 
прийняття істотних суджень управлінського персоналу Підприємства на підставі 
оцінки майбутньої облікової та податкової вартості основних засобів.

 Справедлива вартість – сума, за якою можна обміняти актив або погасити 
зобов’язання в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. 
Суттєвість – пропуск або викривлення статей є суттєвим, якщо вони можуть (окремо 
чи в сукупності) впливати на економічні рішення, які приймають користувачі на 
основі фінансової звітності. Суттєвість залежить від розміру та характеру пропуску 
чи викривлення, що оцінюється за конкретних обставин. Визначальним може бути 
як розмір або характер статті, так і поєднання статей. Активи, зобов’язання та 
власний капітал – це елементи, які безпосередньо пов’язані з оцінкою фінансового 
стану. Активи – ресурси контрольовані підприємством у результаті минулих подій, 
від якого очікуються надходження майбутніх економічних вигід до Товариства. 
Зобов’язання – теперішня заборгованість підприємства, яка виникає внаслідок подій 
і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів із підприємства, котрі 
втілюють у собі майбутні економічні вигоди. Власний капітал – це залишкова частка 
в активах підприємства після вирахування всіх його зобов’язань.  Облікова політика 
в Товариства регламентується Законодавством України, МСФЗ та Наказом по 
підприємству «Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики у 2016 
році». Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових 
збитків в тій мірі, в якій ймовірно отримання оподаткованого прибутку, за рахунок 
якого можливо буде реалізувати дані збитки. 

Від управлінського персоналу вимагається прийняття істотного професійного 
судження при визначенні суми відстрочених податкових активів, які можна визнати, 
на основі очікуваного терміну і рівня оподаткованих прибутків з урахуванням 
стратегії майбутнього податкового планування.  У 2016 році Україна продовжувала  
знаходитися у стані політичних та економічних змін. Гривня девальвувала щодо 
основних світових валют протягом 2016 року. Національний банк України запровадив 
низку стабілізаційних заходів. Для підтримання економіки країни необхідне істотне 
зовнішнє фінансування. Стабілізація економічної ситуації знаходиться у залежності 
від зусиль українського уряду, при цьому подальший розвиток економічної та 
політичної ситуації  неможливо передбачити. У відповідності до МСБО 29 «Фінансова 
звітність в умовах гіперінфляції» економіка України вважалась гіперінфляційною 
протягом 2000 року і попередніх років. Починаючи з 1 січня 2001 року українська 
економіка  не вважалася гіперінфляційною.  У 2016 році кумулятивний приріст 
інфляції подолав мінімально допустимий поріг -90% (множина індексів інфляції за 
період, що складає три останні роки, включаючи звітний складає 101,2%). 

Показники фінансової звітності за 2016 рік не перераховуються, оскільки 
управлінський персонал Підприємства  ґрунтуючись на власному судженні та 
аналізуючи сукупність специфічних кількісних та якісних характеристик економічного 
середовища України прийняв рішення не застосовувати процедуру коригування 
показників, так як вважає, що вплив перерахунку на фінансову звітність буде 
несуттєвим,  на  що вказують специфічні фактори в економічному середовищі країни:

Економіка України на даний час не є гіперінфляційною, інфляція є контрольованою 
і достатньо збалансованою , а з урахуванням тенденції до зниження рівня інфляції 
в Україні (у 2015 році рівень інфляції становив 43,3 %, тоді як у 2016 році – 12,4 %) 
сукупність кількісних та якісних характеристик економічного середовища в країні не 
підтверджує наявність  гіперінфляційних процесів, які включають всі нижчеперелічені 
фактори  :

а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у 
формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, 
утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для збереження купівельної 
спроможності;

б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій 
одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в 
цій валюті;

в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які 
компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки 
платежу, навіть якщо цей строк є коротким;

г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно з індексом цін;
ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100% або 

перевищує цей рівень.
 Підприємство є фінансовою установою, що працює на   ринку фінансових послуг 

, тому має високу ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень.
Враховуючи складну економічну ситуацію, аналіз конкурентного середовища, 

вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, наявні прогнози щодо розвитку  ринку 
фінансових послуг України на 2017 рік, Підприємством обрана стратегія  якісного 
розвитку, порівняно з стратегією  якісного і інтенсивного розвитку у минулих роках.

У 2017 році Підприємство спрямовуватиме свої зусилля на збереження своєї 
клієнтської бази, підтримку довготривалих партнерських відносин з контрагентами 
та забезпечення економного та раціонального використання коштів. 

4. Основні положення облікової політики
При підготовці фінансової звітності Підприємство  застосовувало наступні суттєві 

положення облікової політики:
Облік основних засобів
Підприємство визнає такі класи основних засобів
- будівлі, споруди, передавальні пристрої;
- машини та обладнання;
- транспортні засоби;
- інструменти, прилади, інвентар;
- інші основні засоби.
Підприємство визнає матеріальні активи основними засобами, якщо вони 

утримуються з метою використання їх у процесі виробництва, постачання 
товарів, надання послуг або для адміністративних цілей, які, як очікується, 
використовуватимуться протягом більше ніж одного року та вартість яких більше ніж 
6000,00 гривень.

Підприємство оцінює основні засоби після їх визнання за моделлю переоцінки 
для основних засобів, справедливу вартість яких можна достовірно оцінити. В 
цьому випадку основні засоби обліковуються за переоціненою вартістю, якою є 
справедлива вартість на дату переоцінки, за вирахуванням подальшої накопиченої 
амортизації та подальшого накопиченого збитку від зменшення корисності.

Якщо основні засоби мають вузькоспеціалізований характер і рідко продаються 
на відповідному ринку в Україні, то справедлива вартість цих основних засобів 
визначається на підставі фактичної вартості за вирахуванням накопленої 
амортизації і збитків ,що накопичилися від знецінення.

При нарахуванні амортизації основних засобів Підприємство використовує 
метод прямолінійного списання, при якому вартість об’єкта списується однаковими 
частками протягом усього періоду його експлуатації. 

Амортизація інших малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних 
фондів нараховується в першому місяці використання (експлуатації) в розмірі 100 
відсотків вартості об’єкта.

Підприємство здійснює переоцінку основних засобів, виходячи з їхньої 
справедливої вартості на дату переоцінки.

Підприємство приймає такі мінімально допустимі строки амортизації основних 
засобів   за  класами:

1 клас – будівлі – 20 років
               споруди – 15 років
               передавальні пристрої – 10 років
2 клас – машини та обладнання – 5 років
              з них ЕОМ, телефони, ДБЖ, засоби друку інформації – 2 роки
3 клас – транспортні засоби – 5 років
4 клас – інструменти, прилади, інвентар – 4 роки
5 клас – інші основні засоби – 12 років 
Облік нематеріальних активів
Підприємство визнає такі класи нематеріальних активів
- комп’ютерне програмне забезпечення;
- ліцензії;
- інші нематеріальні активи. 
Підприємство оцінює нематеріальні активи після їх визнання за моделлю 

собівартості, яка передбачає відображення нематеріального активу у фінансовій 
звітності за його собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та/або 
будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.  Нематеріальні активи, 
вироблені всередині компанії, за вирахуванням капіталізованих витрат на розробку 
продуктів, не капіталізуються, й відповідні витрати відображаються у звіті про 
фінансові результати за звітний рік, у якому вони виникли. Нематеріальні активи 
мають обмежений або невизначений строк корисного використання. Нематеріальні 
активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом 
строку корисного використання та оцінюються на предмет наявності ознак 
можливого зменшення корисності. Строки й метод амортизації нематеріальних 
активів з обмеженим строком корисного використання аналізуються щонайменше 
наприкінці кожного фінансового року. 
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Зміна передбачуваних строків чи способу отримання прогнозованих економічних 
вигод, втілених в активах, відображається як зміна методу або періоду амортизації, 
залежно від ситуації, й обліковується як зміна облікової оцінки. Витрати на 
амортизацію нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання 
визнаються у звіті про фінансові результати в категорії витрат відповідно до функцій 
активу. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання 
не амортизуються. Строк корисного використання нематеріального активу з 
невизначеним строком використання переглядається щорічно з метою визначення 
того, наскільки прийнятно продовжувати відносити цей актив до категорії активів із 
невизначеним строком корисного використання. Якщо це неприйнятно, зміна оцінки 
строку корисного використання з невизначеного на обмежений здійснюється на 
перспективній основі. Доходи або витрати від припинення визнання нематеріального 
активу оцінюються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу та 
балансовою вартістю активу й визнаються у звіті про фінансові результати в момент 
припинення визнання цього активу.  При нарахуванні амортизації нематеріальних 
активів Підприємство використовує прямолінійний метод, при якому вартість об’єкта 
списується однаковими частками протягом усього періоду його використання 
експлуатації., оскільки на дату першого застосування МСФО на підприємстві 
обліковується комп’ютерне програмне забезпечення з кінцевим терміном корисного 
використання. Одиницею обліку є окремий об’єкт нематеріальних активів. Строк 
корисного використання об’єкта визначається, виходячи із юридичних прав 
Підприємства на актив, та відображається в актах введення в експлуатацію об’єкта 
нематеріальних активів.  Ліцензії на здійснення фінансової діяльності Підприємства  
є безстроковими. Вони не амортизуються, але аналізуються в кожному звітному 
періоді  на наявність підстав для оцінки таких активів як безстрокових. 

Класифікація фінансових активів
Підприємство класифікує свої фінансові активи по наступним категоріям оцінки: 
- кредити та дебіторська заборгованість; 
- фінансові активи, наявні для продажу. 
- фінансові активи, доступні для продажу
Кредити та дебіторська заборгованість включають фінансову дебіторську 

заборгованість, яка виникає, коли Підприємство надає грошові кошти, товари чи 
послуги безпосередньо дебітору, крім дебіторської заборгованості, яка створюється 
з наміром продажу відразу або протягом короткого проміжку часу, або дебіторської 
заборгованості, яка котирується на відкритому ринку. Кредити та дебіторська 
заборгованість включають в себе переважно кредити, дебіторську заборгованість 
за основною діяльністю та іншу дебіторську заборгованість, включаючи придбані 
кредити та векселі. Всі інші фінансові активи включені в категорію наявних для 
продажу.

Визнання і оцінка фінансових інструментів
Основні фінансові інструменти Підприємства можуть бути представлені наявними 

для продажу інвестиціями, кредитами і позиками, грошовими коштами та їх 
еквівалентами і короткостроковими депозитами. 

Методи оцінки вартості фінансових інструментів
Для фінансових інструментів, справедливу вартість на дату балансу яких можна 

визначити, такою справедливою вартістю є найкраща пропозиція на купівлю цінного 
папера (ціна «bid») на фондових біржах (ПФТС та інші організовані торгівельні 
майданчики) за станом на момент закриття останнього біржового дня звітного 
місяця. У випадку відсутності таких котирувань на зазначену дату, справедлива 
вартість цінного папера визначається по його останньому біржовому курсу, що 
визначається за результатами біржових торгів, які відбулися протягом останніх 10 
робочих днів. Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу 
вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за 
їх собівартістю з урахуванням зменшення їх корисності. 

Якщо справедливу вартість інвестицій не можна надійно оцінити, вони 
відображаються за фактичною вартістю за вирахуванням збитків від знецінення.

У разі неможливості отримання фінансової звітності об’єкта інвестування 
або відсутності даних щодо справедливої вартості фінансових активів, вартість  
фінансових інструментів на звітну дату, що   обліковуються Компанією   визначається 
за їх історичною вартістю. Втрати від зменшення корисності фінансових інвестицій 
відображаються у складі інших витрат з одночасним зменшенням балансової 
вартості фінансових інвестицій.

Підприємство приймає до уваги положення МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою 
вартістю» при визначенні вартості фінансових активів. У ході визначення 
справедливої вартості розглядається конкретний актив чи зобов’язання, який є 
предметом оцінки та припущення щодо визначення рівня ієрархії джерел інформації 
, і як наслідок , ціни (справедливої вартості) предмета оцінки 

Під час первісного визнання фінансовий актив оцінюється за його  справедливою 
вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до фінансового активу. 
Витрати за операцією - це додаткові витрати, що безпосередньо належать до 
придбання або вибуття фінансового активу і включають, крім іншого: винагороди 
агентам, консультантам, брокерам, біржам, а також невідшкодовані податки та 
збори. Після первісного визнання фінансовий актив  відображається в балансі 
за амортизованою собівартістю, тобто за вартістю при первісному визнанні, 
мінус виплати основної суми, плюс (або мінус) накопичена амортизація будь-якої 
різниці між цією первісною сумою та сумою погашення із застосуванням методу 
ефективного відсотка та мінус будь-яке зменшення унаслідок зменшення корисності 
або неможливості отримання. 

При застосуванні методу ефективного відсотка в якості ефективної ставки 
відсотка використовується облікова ставка НБУ, яка діє на момент складання 
фінансової звітності (звітну дату). Період часу визначається в розрахунку 12 місяців. 
Оцінка поточної дебіторської заборгованості ґрунтується на первісній (справедливій) 
вартості, якщо не можливо чітко визначити термін погашення такої заборгованості. 
Інвестиції, утримувані до погашення, визнаються, коли Підприємство становиться 
стороною за договором щодо таких активів. Первісна оцінка здійснюється за 
справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до цих 
фінансових активів. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективної ставки відсотка. 

Наприкінці кожного звітного періоду Підприємство оцінює, чи існують об’єктивні 
свідчення того, що корисність інвестицій, утримуваних до погашення, зменшилася. 
При наявності об’єктивних свідчень того, що відбувся збиток від зменшення 
корисності інвестицій, утримуваних до погашення, величина збитку визначається 
як різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю попередньо 
оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною 
ставкою відсотка. Сума втрат від зменшення корисності за інвестиціями, 
утримуваними до погашення (інвестиції в боргові цінні папери), визначається як 
різниця між їх балансовою вартістю та теперішньою вартістю попередньо оцінених 
майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою 
відсотка. Ця різниця визнається втратами звітного періоду.

Облік запасів
Підприємство визнає такі групи запасів:
- необоротні активи , отримані в рахунок боргу,що утримуються для подальшої 

реалізації
Підприємство використовує систему постійного обліку запасів.
У фінансовій звітності Підприємство запаси відображає за найменшою з двох 

оцінок: собівартістю або чистою вартістю реалізації.
Облік зменшення корисності активів
На кожну звітну дату Підприємство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність 

активу може зменшитись.

 Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного 
відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша 
від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи 
збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. 

Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, 
Підприємство сторнує, якщо і тільки якщо змінились попередні оцінки, застосовані 
для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від 
зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх 
періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного 
активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

Облік забезпечень
Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість 

(юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто 
більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття 
ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму 
зобов’язання.

Підприємство створює резерв забезпечень на виплату відпусток працівникам. 
Величину забезпечення на виплату відпусток визначається як добуток фактично 
нарахованої працівникам заробітної плати й норми резервування, обчисленої 
як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального річного 
планового фонду оплати праці. Зобов’язання Підприємства щодо оплат відпусток 
працівникам Підприємства, які не були використані в поточному періоді, визнаються 
під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні 
компенсації за відпустки. 

Облік доходів та витрат
Доходи та витрати визнаються за принципом нарахування.
Сума доходу, яка виникає в результаті операції, визначається шляхом угоди між 

Підприємством та покупцем або користувачем активу. Критерії визнання доходів 
застосовуються окремо до кожної операції Підприємства. Кожний вид доходу і 
витрат відображається в бухгалтерському обліку окремо. Витрати відображаються 
в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням 
зобов’язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів 
або збільшення зобов’язань, що приводить до зменшення власного капіталу 
Підприємства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витратами 
визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 
якого вони здійснені. 

Доходи визнаються в міру впевненості в тому, що в результаті операції відбудеться 
збільшення економічних вигод підприємства, і суму доходу можна достовірно 
визначити.

Доходи майбутніх періодів відображаються у тому випадку, коли сума доходів 
нарахована в поточному звітному періоді, але доходи будуть визнані у майбутніх 
звітних періодах.

Доход від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від 
дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операцій 
з надання послуг на дату балансу.

Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що 
й відповідні доходи. Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено 
до складу Звіту про фінансові результати. 

Облік податків на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного податку. 

Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті 
(відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні 
витрати Підприємство за податками розраховуються з використанням податкових 
ставок, чинних на дату балансу. Фінансовий результат формується в єдиній обліковій 
системі шляхом відображення доходів і витрат відповідного звітного періоду.

Фінансовий результат Підприємства зменшується на суму нарахованого податку 
на прибуток, який розраховується за правилами бухгалтерського  обліку. 

Внаслідок наявності в українському законодавстві положень, які дозволяють більш 
ніж один варіант тлумачення, є можливість того, що податкові органи можуть піддати 
сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності 
Підприємства, ймовірно, що Підприємство змушене буде сплатити додаткові 
податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових 
інструментів, втрати та резерви від знецінення, а також на ринковий рівень цін на 
угоди. На думку управлінського персоналу, Підприємство сплатило усі податки, тому 
фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть 
переглядатись відповідними податковими органами протягом трьох років.

Відстрочені податки
Підприємство згідно до Податкового кодексу України знаходиться на загальній 

системі оподаткування та сплачує податок на прибуток. Ставка податку на прибуток 
в 2016 році  становить  18%. Коригування статей фінансової звітності на індекс 
інфляції відповідно до МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» не 
проводилось.

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій 
звітності Підприємства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».

Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові 
результати, складаються із сум поточного та відстроченого податку на прибуток. 
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з суми оподатковуваного 
прибутку за рік, розрахованої за правилами бухгалтерського обліку.

Відстрочені податкові зобов’язання - суми податку на прибуток, що підлягають 
сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць. 

Відстрочені податкові активи - це суми податку на прибуток, що підлягають 
відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до:

а) тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню;
б) перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди;
в) перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди.
Тимчасові різниці - це різниці між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в 

звіті про фінансовий стан та їх податковою базою.Тимчасові різниці можуть бути:
а) тимчасовими різницями, що підлягають оподаткуванню - тимчасові різниці, 

які при визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх 
періодів спричинить виникнення сум, що підлягають оподаткуванню, коли балансова 
вартість активу або зобов’язання відшкодовується, чи погашається;

б) тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню - тимчасові різниці, які при 
визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів 
спричинить виникнення сум, що підлягають вирахуванню, коли балансова вартість 
активу чи зобов’язання відшкодовується або погашається. Податкова база активу 
або зобов’язання - це сума, яка використовується з метою оподаткування цього 
активу або зобов’язання.Відстрочений податок визнається у сумі, яка, як очікується, 
буде сплачена або відшкодована в зв’язку з наявністю різниці між балансовою 
вартістю активів та зобов’язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними 
податковими базами активів і зобов’язань. Відстрочені податки на прибуток 
розраховуються за тимчасовими різницями з використанням балансового методу 
обліку зобов’язань. Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються 
за податковим ставкам, які, як очікуються, будуть застосовні в періоді, коли будуть 
реалізовані активи або погашені на основі податкових ставок, що діяли на звітну дату, 
або про введення яких в дію в найближчому майбутньому було достовірно відомо 
за станом на звітну дату. Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому 
випадку, якщо існує ймовірність того, що наявність майбутнього оподатковуваного 
прибутку дозволить реалізувати відстрочені податкові активи, або якщо зможуть 
бути зараховані проти існуючих відкладених податкових зобов’язань.
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ПП «Інтеграл Інвестиції»

Облік виплат працівникам
Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як 

зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Підприємство 
визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як 
забезпечення відпусток – під час надання працівникам послуг, які збільшують їхні 
права на майбутні виплати відпускних. Для оцінки короткострокових зобов’язань 
Підприємство не застосовує актуальних припущень та дисконтування.

Облік пенсійних зобов’язань 
Відповідно до чинного українського законодавства, Підприємство утримує єдиний 

соціальний внесок із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні 
внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної 
плати, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками 
послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна 
заробітна платня.   

Умовні зобов’язання та активи
Підприємство не визнає умовні зобов’язання. Інформація про умовне зобов’язання 

розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні 
вигоди, не є віддаленою. Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація 
про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

Звітність за сегментами
Підприємство приймає первинним звітним сегментом господарський сегмент, 

вторинним сегментом є географічний сегмент який базується на розташування 
ринків і покупців.

Економічне середовище
Внаслідок ситуації, яка склалась в Україна , на дату складання даної звітності 

мають місце фактори економічної нестабільності. Закони та нормативні акти, які 
впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватись. стан 
економічної нестабільності може тривати і надалі, і як наслідок, існує ймовірність 
того, що активи Підприємства не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою 
вартістю в ході звичайної діяльності, що вплине на результати його діяльності.

Управлінський персонал провів найкращу оцінку, щодо можливості повернення та 
класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов’язань.

Цілі та політика управління фінансовими ризиками
Основні фінансові інструменти Підприємства включають різноманітну 

кредиторську заборгованість. Основною ціллю даних фінансових інструментів є 
залучення коштів для фінансування операцій Підприємства.  Також Підприємство 
має наступні фінансові інструменти, а саме:

дебіторська заборгованість за товари роботи і послуги, грошові кошти та необоротні 
активи,що призначені для продажу та вкладення в цінні папери, класифіковані як в 
наявності для продажу. 

Цінні папери, щодо  яких існує активний ринок, і ринкова вартість яких може бути 
достовірно визначена, враховуються за ринковою вартістю. Цінні папери в наявності 
для продажу, вартість яких неможливо визначити достовірно, обліковуються  за 
собівартістю, оскільки по них не існує ринкових котирувань на активному ринку. 

Основним ризиком  Підприємства є  ризик ліквідності. 
Політика управління ризиками включає наступне:
Ризик ліквідності
Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної 

ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською 
заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки 
грошових коштів від операційної діяльності.

Управління капіталом
Підприємство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання 

рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та 
власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. 
Управлінський персонал Підприємства здійснює огляд структури капіталу на 
щорічній основі. При цьому управлінський персонал аналізує вартість капіталу та 
притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Підприємства 
здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або 
фінансування. 

Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін згідно МСБО 24
Зв’язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу 

або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень 
іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв’язаних 
сторін». Рішення про те які сторони являються зв’язаними приймають не тільки на 
основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків зв’язаними сторін.

Підприємство приймає політику взаємовідносин із пов’язаними особами без 
спеціального ціноутворення. Операції із пов’язаними особами відображуються 
виключно за принципом «справедливої вартості» на підставі договорів з врахуванням 
інтересів обох сторін.

Стандарти, які були видані, але ще не набрали чинності
При складанні фінансової звітності Підприємство застосувало всі стандарти та 

інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій, а також 
стандарти, до яких були внесені зміни, які набули чинності станом на 01.01.2016.

 В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, 
оприлюднено такі стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14 
«Відстрочені рахунки тарифного регулювання», які відповідно набувають чинності 
01 січня 2016 року та 01 січня 2018 року.  В складі МСФЗ, офіційно наведених на 
веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено такі стандарти як МСФЗ 9 
«Фінансові інструменти» та МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання», 
які відповідно набувають чинності 01 січня 2016 року та 01 січня 2018 року. За 
рішенням керівництва Підприємство МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного 
регулювання» до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування 
цього стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Підприємства за період, 
що закінчується 31 грудня 2016 року, оскільки Підприємство не входить в сферу 
дії цього стандарту. Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності 
дозволяється, то керівництвом Підприємства прийнято рішення про застосування 
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до фінансових звітів Підприємства за період, що 
закінчується 31 грудня 2016 року. МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до класифікації 
та оцінки фінансових активів і зобов’язань. Тому положення цього стандарту суттєво 
впливає на фінансову звітність Підприємства. Застосування нових,  переглянутих 
та змінених  Міжнародних стандартів фінансової звітності  та інтерпретацій. При 
підготовці фінансової звітності за 12 місяців 2016 року, Підприємство застосувало 
всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до його 
операцій та є обов’язковими для застосування при складанні річної звітності. 
Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретації не призвело до будь-
якого  суттєвого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результат діяльності 
Підприємства. Підприємство має право застосовувати нові МСФЗ з періодів, що 
зазначаються в самому стандарті або пізніше. Також дозволяється застосування до 
цієї дати (тобто дострокове застосування).

-  Новий проміжний стандарт МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки діяльності з тарифним 
регулюванням». Цей стандарт набув чинності з 1 січня 2016 року, дозволялося 
дострокове застосування. Основною метою Ради з МСБО, яка випустила МСФЗ 
14, є підвищення порівнянності фінансової звітності суб’єктів господарювання, які 
працюють в галузях, що регулюються на основі відсоткових ставок (постачальники 
газу, електрики чи води  де держава, як правило, прямо регулює тарифи).  Згідно 
з МСФЗ 14, компанії, які вперше застосовують МСФЗ, можуть визнавати суми, що 
відносяться  на регулювання за допомогою відсоткової ставки, згідно з попередніми 
вимогами GAAP, якими вони керувалися до переходу на МСФЗ. 

Організації, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повинні представити рахунки 
відкладених тарифних різниць окремими рядками в звіті про фінансовий стан, а 
рух по таких залишках  - окремими рядками у звіті про прибуток або збиток і інший 
сукупний дохід. Стандарт вимагає розкриття інформації про характер тарифного 
регулювання та пов’язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання 
на фінансову звітність організації. МСФЗ (IFRS) 14 набуває чинності для річних 
звітних періодів, що починаються 1 січня 2016р. або після цієї дати, дозволяється 
дострокове застосування. Застосування стандарту в цій редакції Підприємством не 
буде, впливу на фінансову звітність Підприємства стандарт не має. 

- Поправка до МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 38 «Роз’яснення допустимих методів 
амортизації»

Поправки роз’яснюють принципи МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 38, які полягають 
в тому, що виручка відображає структуру економічних вигод, які генеруються в 
результаті діяльності бізнесу (частиною якого є актив), а не економічні вигоди, які 
споживаються в рамках використання активу. В результаті заснований на виручці 
метод не може використовуватися для амортизації основних засобів і може 
використовуватися тільки в рідкісних випадках для амортизації нематеріальних 
активів.  Зміна є новою можливістю для обліку дочірніх підприємств при складанні 
окремої фінансової звітності материнською компанією. Тепер МСФЗ дозволяють 
застосовувати у окремій фінансовій звітності метод участі в капіталі не лише до 
асоційованих та спільних підприємств, а і до дочірніх. Поправки застосовуються на 
перспективній основі річних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї 
дати, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не вплинуть 
на фінансову звітність Підприємства, оскільки воно не використовує заснований 
на виручці метод для амортизації своїх необоротних активів, окрему фінансову 
звітність Підприємство не складає.

- Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2012–2014 рр.
Поправки до МСФЗ (IFRS)  11 «Угоди про спільну діяльність» регулюють облік 

операцій придбання часток у спільній діяльності, принципи об’єднання бізнесу 
будуть застосовуватися при визнанні гудвілу, визнанні відстрочених податків від 
первісного визнання придбаних активів та зобов’язань, визнанні витрат пов’язаних 
з придбанням, Поправки до МСФЗ (IFRS)  27 «Метод участі в капіталі в окремій 
фінансовій звітності»  - говорять про те, що фінансова звітність підприємства, 
у якого немає дочірнього асоційованого чи частки у спільному підприємстві, не є 
окремою фінансовою звітністю, доповнено  поправками щодо обліку дивідендів,    
Поправки до МСФЗ (IFRS)   10 «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ (IFRS) 
12  і МСФЗ (IАS)  28 «Інвестиції в асоційовані компанії і спільні підприємства» – 
регулюють продаж або внесення активів між інвестором та його асоційованим чи 
спільним підприємством  та виключення при підготовці консолідованої звітності,  
МСФЗ (IFRS)  7    «Фінансові інструменти: розкриття інформації» (і супутні поправки 
до МСФЗ 1) - регулюють передання фінансового активу третій стороні  та розкриття 
інформації,  уточнено, що продовжує враховуватися контракт на обслуговування 
в основному капіталі з метою відповідності вимогам про розкриття інформації, в 
МСФЗ 1 додана примітка про те, що зазначені поправки до МСФЗ 7 застосовуються 
для розкриття інформації у скороченій проміжній фінансовій звітності, МСФЗ 
(IFRS)  5 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена діяльність»  
регулюють перенесення (рекласифікацію)  активу з категорії призначеного 
для продажу в призначені для розподілу на користь власників або навпаки, і 
випадків, коли облік ресурсів, утримуваних для розподілу, припинено, Поправки 
до МСФЗ (IАS) 19 «Винагороди працівникам» уточнили, що валюта високоякісних 
корпоративних облігацій чи державних облігацій, ставка яких використовується для 
дисконтування, повинна бути такою ж як і валюта винагороди після звільнення, яка 
буде виплачена  працівникам. Дані поправки набувають чинності з  1 січня 2016р.  
причому дозволяється дострокове застосування. Застосування поправок в цих 
редакціях Товариством   прийнято з 01 січня 2016 року. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності, поправки до них, інтерпретації, які 
були видані, але не враховувались на дату випуску фінансової звітності Товариства. 
В цей перелік включені стандарти, інтерпретації та роз’яснення, які потенційно 
можуть впливати на розкриття інформації, фінансовий стан або фінансові показники 
Товариства.

   - МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
 У липні 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 

«Фінансові інструменти», яка відображає результати всіх етапів проекту за 
фінансовими інструментами і замінює МСФЗ (IFRS) 39 «Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка» і всі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить нові 
вимоги щодо класифікації та оцінки(вимірювання), знецінення та обліку хеджування. 
Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації 
не є обов’язковим. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 зробить вплив на класифікацію 
та оцінку фінансових активів Підприємства але не зробить вплив на класифікацію 
та оцінку фінансових зобов’язань.  Набувають чинності для річних періодів, які 
починаються з або після 1 січня 2018 року, дозволяється дострокове застосування. 
В даний час Підприємства оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 9  і планує застосувати новий 
стандарт на відповідну дату вступу в силу.

- МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 і передбачає нову модель, що 

включає п’ять етапів, яка буде застосовуватися  щодо виручки за договорами з 
клієнтами: 1) визначити наявність контракту з клієнтом, 2) визначити зобов’язання 
по виконанню контракту, 3) визначити ціну операції, 4) розподілити контрактну ціну, 
5) визнати дохід, коли контрактне зобов’язання виявиться задоволеним.   Згідно 
МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається за сумою, яка відображає відшкодування, право 
на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг клієнту. 
Принципи МСФЗ (IFRS) 15 передбачають більш структурований  підхід до оцінки і 
визнання виручки. Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх організацій 
і замінить всі діючі вимоги до визнання виручки згідно з МСФЗ. Одночасно з 
набранням чинності МСФЗ 15 будуть скасовані МСБО 11 «Будівельні контракти» 
та МСБО 18 «Дохід». Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що 
починаються з  або після 1 січня 2017 року, ретроспективно в повному обсязі або з 
використанням модифікованого ретроспективного підходу, при цьому допускається 
дострокове застосування.

В даний час Товариство оцінило вплив МСФЗ (IFRS) 15  і планує застосувати 
новий стандарт на відповідну дату вступу в силу.

В даний час управлінський персонал здійснює оцінку впливу від прийняття 
до застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Виручка за 
контрактами з клієнтами». Щодо інших стандартів та тлумачень, то, за оцінками 
управлінського персоналу , їх прийняття до застосування у майбутніх періодах не 
завдасть суттєвого впливу на фінансову звітність Підприємства

За рішенням управлінського персоналу Підприємства МСФЗ 14 «Відстрочені 
рахунки тарифного регулювання» до дати набуття чинності не застосовується. 
Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фінансову звітність  
Підприємства за період, що закінчується 31 грудня 2016 року, оскільки Підприємство 
не входить в сферу дії цього стандарту. Оскільки застосування МСФЗ раніше дати 
набуття чинності дозволяється, то керівництвом Підприємства прийнято рішення про 
застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до фінансових звітів Підприємства 
за період, що закінчується 31 грудня 2016 року. МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги 
до класифікації та оцінки фінансових активів і зобов’язань. Тому положення 
цього стандарту суттєво впливає на фінансову звітність Підприємства. Наслідки 
застосування в майбутньому нових стандартів та змін до стандартів залежатимуть 
від активів і зобов’язань, що матиме Підприємство на дату їх застосування, тому 
визначити їх майбутній вплив в кількісному виразі на даний час неможливо. 
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ПП «Інтеграл Інвестиції»

Керівництво Підприємства оцінює можливий майбутній вплив від застосування 
нових (оновлених) стандартів, тлумачень і не виключає їх вплив на облікову політику 
в майбутньому, на необхідність перегляду процедур, що використовуються для 
визначення справедливої вартості, та на класифікацію і оцінку фінансових активів 
та зобов’язань Підприємства.

Події після дати балансу
Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що 

потребують коригування активів та зобов’язань Підприємства  відсутні.
Примітка 1. 
Станом на 31.12.2016 р. Підприємство має необоротні активи, призначені   для 

продажу .
Примітка 2. 
З метою оцінки справедливої вартості активів Підприємства  відповідно до 

МСФЗ 13 станом на 30.12.2016р. за участю незалежних сертифікованих  експертів 
отримано :

- Висновок суб’єкта оціночної діяльності ПП «Аверті» «Про вартість Майна»  у 
вигляді пакетів простих іменних акцій» від 26.12.2016р.  Підприємство  здійснило 
оцінювання активів для визначення  справедливої вартості із застосуванням 
пріоритетних  цін котирування на активних ринках на ідентичні активи або 
зобов’язання. Таким чином, Підприємство здобуло впевненість, щодо справедливої 
вартості своїх активів на дату представленого фінансового звіту.

Примітка 3. 
Запаси      тис.грн.

01.01.2016 31.12.2016
Активи отримані в рахунок боргу та їх покращення 13 044 10 087

Малоцінні предмети на складі 0 2
Станом на 31.12.2016 р. Підприємством не виявлено фактів знецінення запасів. 

Протягом поточного звітного періоду Підприємство здійснювало реалізацію активів, 
що утримуються для продажу з рентабельністю на рівні 23%, від рівня дооцінки , яка 
була проведена в 2015р.

Примітка 4.
Торговельна та інша дебіторська заборгованість  тис.грн.

01.01.2016 31.12.2016
Дебіторська заборгованість за товари,роботи 
,послуги 1143 4186

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 25 9
Інша  поточна дебіторська заборгованість 11902 2028
Розрахунки з бюджетом( податковий кредит ПДВ 
отриманий при отриманні активів в рахунок боргу) 484 17

Резерв від зменшення корисності дебіторської 
заборгованості --------------- --------------

Чиста вартість дебіторської заборгованості 13554 6240
Станом на 31.12.2016 р. Підприємством не виявлено фактів, що привели б до  

знецінення дебіторської заборгованості.
Примітка 5. 
Грошові кошти, поточні фінансові інвестиції, довгострокові фінансові інвестиції
Кошти Товариства розміщені в ПАТ АКБ «Банк Львів» і відображені в балансі за 

справедливою вартістю, яка  дорівнює  номінальній. 
Наявні грошові  кошти не знецінені. Заборони на використання коштів немає.
      тис.грн.

01.01.2016 31.12.2016
Готівка в касі --------- ----------
Рахунки в банках, грн 8 8
Поточні фінансові інвестиції 24018 17864
Довгострокові  фінансові інвестиції 9557 10360
Всього 33583 28232

СКЛАД І СУМИ ФІНАНСОВИх ІНВЕСТИЦІй

Найменування показника На початок  
року, тис. грн.

На кінець року, тис. грн.
довгострокові поточні 

А. Фінансові інвестиції за 
методом участі в капіталі в: 
асоційовані підприємства 

- - -

дочірні підприємства / 
спільну діяльність -

Б. Інші фінансові інвестиції 
в: частки і паї у статутному 
капіталі інших підприємств 
частки і паї у статутному 
капіталі інших підприємств 

7137,6 7137,6 -

акції 12129,9 - 10208,9
Викуплені боргові 
зобов"язання 11887,9 - 7654,6

інші 2419,0 3222,2
Разом (розд. А + розд. Б) 33574,4 10359,8 17863,5

Станом на 31.12.2016р. вартість акцій ,що входять до портфелю   поточних 
фінансових інвестицій  була скоригована відповідно експертного висновку на 
926,68 тис. грн.,що відповідає поточній ринковій ситуації. Відстрочені податкові 
зобов’язання - це тимчасова різниця у сумі податку на прибуток, яка виникає 
внаслідок невідповідності суми прибутку за даними бухгалтерського обліку і 
прибутку, що підлягає оподаткуванню. За результатами 2016 р. відстрочені податкові 
зобов’язання з  податку на прибуток  в сумі 295,00 тис. грн. обліковуються у складі 
витрат майбутніх періодів. 

Примітка 6. 
Власний капітал
Станом на 01.01.2016р. та 31.12.2016р. зареєстрований (пайовий) капітал 

Підприємства становить 5100,0 тис. грн. Станом на 31.12.2016 р. має місце 
нерозподілений збиток ,що складає  1735 тис. грн. Власний капітал за 2016 рік 
зменшився  на 106 тис. грн., за рахунок наступних подій 

- 962 тис грн. за рахунок зменшення ринкової ціни акцій ,що входять до портфелю 
фінансових інвестицій Підприємства

- 854,0 тис грн. за рахунок зменшення фонду дооцінки на частку дооціненої 
вартості реалізованих активів Підприємства . Вищезазначені збитки Підприємства 
були в більшій частині  знівельовані прибутком в сумі 1710 тис грн. ,отриманим від 
господарської діяльності в 2016р. Розмір власного капіталу станом на 31.12.2016 
року визначено в  сумі  5110,0 тис. грн.

Примітка 7. 
Короткострокові забезпечення    тис. грн.

01.01.2016 31.12.2016
Резерв відпусток 24 8
Всього 24 8

Підприємством оцінено резерв відпусток на предмет поточності та визнано, що 
забезпечення є короткостроковим

Примітка 8.
Торговельна та інша кредиторська заборгованість  тис.грн.

01.01.2016 31.12.2016
Одержані кредити банку 13112 4401
Інші довгострокові зобов’язання  22954 22885
Інші поточні зобов’язання 19111 12136
Розрахунки з бюджетом 0 5
Всього 55177 39427

Примітка 9. 
Справедлива вартість  фінансових інструментів  тис.грн.

Балансова вартість Справедлива вартість
01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016

Поточна дебіторська 
заборгованість 1143 4186 1143 4186

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 8 8 8 8

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості  визнається 
на підставі поточної ринкової ціни. Якщо така інформація відсутня, застосовуються 
ціни останніх угод на менш активних ринках або оцінки незалежних оцінювачів. 

Зміна справедливої вартості обліковується в складі фінансових результатів.
 Примітка 10.
 Звітність за сегментами
На думку управлінського персоналу, Підприємства здійснює один вид основної 

діяльності і всі його види діяльності  складають один операційний сегмент. 
Примітка 11. 
Розкриття інформації про пов’язані сторони
 Станом на  31.12.2016р. учасником Підприємства є:

Учасник 31.12.2015р. 31.12.2016р.
% %

ТОВ «Фірма - Арлекін» 100 100
Структура власності учасника Підприємства ТОВ «Фірма - Арлекін»  :

Учасник 31.12.2015р. 31.12.2016р.
% %

ТОВ « Айсінвест» 0,1 0,1
Зуєв Володимир (нерезидент,Литва) 99,9 99,9

Станом на 31.12.2016р. ПП «Інтеграл Інвестиції» є учасником наступних 
підприємств :

Назва дочірнього 
підприємства

Місце 
знаходження

Частка 
володіння, 

%
Частка 

голосів, %
Основна 

діяльність

ТзОВ «Старий  
Замок»

м. Львів,вул. 
Коперніка, 

буд.3 
 100 100 

 Надання 
в оренду й 

експлуатація 
власного чи 

орендованого 
нерухомого 

майна

 ПП «Львівфарм» м. Львів,вул. 
Городоцька,2 100 100 

  Надання 
в оренду й 

експлуатація 
власного чи 

орендованого 
нерухомого 

майна

ТДВ «Страхова 
компанія «Віп-
Капітал» 

м.Київ, 
Печерський 
узвіз ,буд.3

9  9

Інші види 
страхування, 

крім 
страхування 

життя 
Господарські операції, в тому числі операції з придбання та реалізації послуг 

з пов’язаними сторонами в  2016 році не мали суттєвого впливу на показники 
фінансової звітності. Підприємство не володіє активами,  контроль над якими 
неможливий повністю або частково внаслідок анексії території (або зони проведення 
АТО).

Примітка 12
 Система внутрішнього контролю.
Проведення внутрішніх перевірок в Підприємстві  протягом 2016 року 

здійснювалось Внутрішнім аудитором  згідно затвердженого плану перевірок.
У 2016 році Внутрішнім аудитором  здійснено перевірки  операційної  та фінансово-

господарської діяльності, 
Перевірено  наступні питання:
дотримання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 
тероризму»;

організація та ведення бухгалтерського обліку, зокрема контроль за наявністю, 
своєчасністю та якістю оформлення первинних документів, контроль витрат за 
господарськими операціями та використання коштів Підприємства, тощо;

 інші питання.
За результатами проведених перевірок складені Акти/довідки з відображенням 

виявлених недоліків, підготовлені нормативні документи Підприємства  з 
рекомендаціями та вказівками, щодо їх усунення. Узагальнена інформація про 
результати перевірок та стан усунення недоліків   доводилась до відома всіх 
керівників структурних підрозділів.

Налагоджено контроль за виконанням  вказівок і рекомендацій, щодо усунення 
недоліків, виявлених в процесі  перевірок.

 Примітки до звіту про фінансові результати
Примітка 13.
Доход від реалізації
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) отриманий в 2016 

році склав 3169 тис. грн. з яких 2416,6 тис.грн. доход  від реалізації активів,що 
утримувалися для продажу, 752,5 тис.грн – проценти за виданими фінансовими 
кредитами.

Іншій  доход  - 14372,0 тис. грн., отриманий від операцій купівлі продажу 
- Корпоративних прав 7000,0
- Цінних паперів 1000,8
- Боргових зобов’язань 6371,2
Примітка 14. 
Розшифровка інших витрат     тис.грн.

  Звітність фінансових установ№4/20177



ПП «Інтеграл Інвестиції»

Витрати 2016 рік
Собівартість реалізованих активів 12180,3
Адміністративні витрати 638
Інші операційні витрати 71
Всього 12889,3

Примітка 15.
 Розшифровка адміністративних витрат   тис.грн.

Витрати 2016 рік
Амортизація основних засобів та 
нематеріальних активів 1

Матеріальні витрати 5
Заробітна плата працівників адміністрації 162
Внески на соціальне страхування 36
Інші операційні витрати 503
Всього 707

Примітка 16. 
Фінансові  витрати

Витрати 2016 рік
Відсотки по кредитах 824
Всього 824

2016 рік за результатами діяльності став прибутковим  для Підприємства. 
Розрахунок податку на прибуток  здійснювався на підставі даних бухгалтерського 
обліку з застосуванням коригувань відповідно до пп. 140.4.2 , Податкового Кодексу 
України за ставкою 18 % і становить 13,0 тис  грн .

Надзвичайних доходів, витрат Підприємство не отримувало, відповідно податку з 
надзвичайного прибутку у 2016 році Підприємство не нараховувало. 

Директор                                                                                      Асютін В.О.
Головний бухгалтер                                                                    Якубович Т.І.

   Керівництву ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ІНТЕГРАЛ ІНВЕСТИЦІЇ»

 Для подання до Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)

щодо річної фінансової звітності
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІНТЕГРАЛ ІНВЕСТИЦІЇ»

станом на 31 грудня 2016 року
Основні відомості про Підприємство
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕГРАЛ ІНВЕСТИЦІЇ» є юридичною особою, має 

самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, печатку. 
Повне найменування  
товариства

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕГРАЛ 
ІНВЕСТИЦІЇ»

Скорочене найменування ПП «ІНТЕГРАЛ ІНВЕСТИЦІЇ»
Код за ЄДРПОУ 37776261
Код за КВЕД 64.99 
Організаційно-правова форма Приватне підприємство

Основний вид діяльності КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім 
страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

Найменування органу, яким 
було здійснено реєстрацію

Державний реєстратор Виконавчого комітету 
Львівської міської Ради р.№ 1 415 102 0000 

025731 
Дата реєстрації 10 червня 2011 року

Юридична адреса товариства 79000, Львівська область, м. Львів, вул. Дудаєва, 
буд. 20

Фактичне місцезнаходження 
товариства

79000, Львівська область, м. Львів, вул. Дудаєва, 
буд. 20

Телефон +38 (032)232-86-95
Директор Асютін  Володимир Олександрович
Поточний рахунок 2650945078 в ПАТ АКБ «Львів», МФО 325268

Підприємство  зареєстроване як фінансова установа відповідно до Розпорядження 
Комісії від 29.12.2011р. № 805.  

1. Звіт щодо фінансової звітності
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного підприємства «ІНТЕГРАЛ 

ІНВЕСТИЦІЇ» (далі – Підприємство) відповідно до Міжнародних стандартів контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Фінансова звітність Підприємства, що додається, включає Баланс (Звіт про 
фінансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року, Звіт про фінансові результати (Звіт 
про сукупний дохід) за 2016р., Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2016р., Звіт про власний капітал за 2016р, а також примітки до річної фінансової, 
що містять стислий виклад облікових політик та іншу пояснювальну інформацію 
щодо фінансової звітності. Концептуальною основою підготовки фінансової звітності 
Підприємства за 2016 р. є Міжнародні стандарти фінансової звітності з урахуванням 
діючих роз’яснень МФУ.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(далі – МСФЗ) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал 
визнає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить 
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки

Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 

основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів 
аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а 
також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання 
аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів 
у фінансової звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи 
оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або 
помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 
контролю, що стосуються складання та достовірного подання Підприємством 
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 
контролю Підприємства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної 
облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським 
персоналом, та загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали 
достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 

Підстава для висловлення умовно – позитивної думки
Підприємство не сформувало резерв сумнівних боргів, станом на 31.12.2016р.  За  

результатами  аудиторських процедур аудитором було розраховано резерв сумнівних 
боргів Підприємства в сумі 64,1 тис. грн. На суму нарахування зазначеного резерву 
необхідно було зменшити реалізаційну вартість дебіторської заборгованості. 

На підставі отриманих аудиторських доказів для обґрунтування думки аудитори 
вважають, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, 
якщо такі є, може бути суттєвим в окремих аспектах, проте не всеохоплюючим. 
Аудитор доходить висновку, що вищенаведені недоліки не є суттєвими у контексті 
фінансової звітності Підприємства у цілому, та не перевищують прийнятий рівень 
суттєвості при оцінці інших викривлень  в межах рівня суттєвості, визначеного 
відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108. 
На підставі отриманих аудиторських доказів для обґрунтування думки  ми дійшли 
висновку, що наявні обмеження є суттєвими, проте не є всеохоплюючими для 
фінансової звітності Підприємства.

Умовно – позитивна думка 
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у 

параграфі «Підстава для висловлення умовно – позитивної думки» фінансова 
звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Підприємства 
станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за 
рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до МСФЗ.

Пояснювальний параграф
Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу, що в даний час Підприємство 

веде свою діяльність в умовах фінансової та економічної нестабільності. Ці умови 
вказують на існування невизначеності, яка може вплинути на здатність Товариства 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Економічна ситуація в країні 
буде значною мірою залежати від ефективності дій керівництва країни. На сьогодні 
не існує чіткого уявлення, які заходи буде вживати керівництво країни у зв’язку з 
існуючою економічною ситуацією, тому неможливо оцінити ефект, який буде мати 
фінансова та економічна нестабільність на фінансовий стан Підприємства та 
результати його діяльності в майбутньому. Дана фінансова звітність не включає 
коригування, які могли б мати місце, якби Підприємство не мало змоги продовжувати 
свою діяльність у майбутньому.

2. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
Цей розділ аудиторського висновку підготовлено з метою встановлення 

відповідності показників нормативів, установлених для фінансових компаній 
чинним законодавством, зокрема Положенням Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг «Про затвердження Положення про Державний реєстр 
фінансових установ» №41 від 28.08.2003р.

Наявність власного капіталу
Станом на 31.12.2015 року структура власного капіталу Підприємства складається з:
- статутного капіталу в сумі      5 100 тис. грн.
- непокритого збитку в сумі    - 1 735 тис. грн.
 - капіталу в дооцінках в сумі       1 745 тис.  грн.  
Нормативне значення: не менше ніж 5 млн. грн. для заявників, які планують 

надавати два та більше видів фінансових послуг.
Фактичне значення: 5,11 млн. грн. (рядок 1495 балансу(Звіту про фінансовий стан)). 

Фактичне значення власного капіталу перевищує нормативне, вимога виконується. 
Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Підприємства протягом 
2016 року наведено Підприємством в Звіті про власний капітал відповідно до 
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності».

Формування статутного (складеного) капіталу
Статутний (складений) капітал Підприємства сформований грошовими коштами у 

відповідності до вимог чинного законодавства.
Види діяльності
У відповідності до п.3.2 Статуту предметом діяльності Підприємства визначено 

перелік фінансових послуг, а саме:
- факторинг;
- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
- залучення фінансових активів від юридичних осіб з зобов’язанням щодо 

наступного їх повернення;
- надання гарантій та поручительств;
- надання позик;
- надання послуг фінансового лізингу.
Внутрішні документи, що регламентують порядок надання фінансових 

послуг
В Підприємстві функціонує Положення про надання фінансових послуг, яке 

затверджене Рішенням засновника № 20-01-12 від 20.01.2012р.                
Система бухгалтерського обліку
Наявна у Підприємства система бухгалтерського обліку, відповідає вимогам 

законодавства і передбачає ведення обліку операцій з надання фінансових послу 
своїм клієнтам (споживачам).

Облікова та реєструюча системи
Облікова та реєструюча системи відповідають вимогам встановленим 

Нацкомфінпослуг, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових 
послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг.

Відповідність керівника і головного бухгалтера заявника Професійним 
вимогам

Керівник Підприємства відповідає Професійним вимогам до керівників та головних 
бухгалтерів  фінансових установ, затвердженим розпорядженням Державної комісії 
з регулювання  ринків фінансових послуг України від 13.07.2004р. № 1590 (із змінами 
і доповненнями).

Наявність необхідних умов для надання споживачам фінансових послуг
Наявність у Підприємства приміщення, відповідної комп’ютерної техніки, 

програмного забезпечення та засобів зв’язку дає змогу забезпечити виконання вимог 
щодо подання до Нацкомфінпослуг інформації, встановленої законодавством, що 
регулює діяльність з надання фінансових послуг.

Припущення про безперервність
Припущення про безперервність господарської діяльності Підприємства 

розглядається аудитом у відповідності до МСА 570 «Безперервність». Твердження 
управлінського персоналу свідчать про наміри продовжувати діяльність у 
близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби припиняти її або ліквідувати 
Підприємство. Це  базується і на суджені аудитора, а також на даних бухгалтерського 
обліку товариства та проведених бесід (наданих запитів) управлінському персоналу 
по даному питанню.

Основні відомості про аудитора
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 

Фірма «Олеся»; Ідентифікаційний код юридичної особи: 22930490; Свідоцтво про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: №4423 видане згідно з 
рішенням Аудиторської палати України від 24 лютого 2011р. № 228/4, термін дії: 
до 28 січня 2021 року; Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ:  
видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг , строк дії свідоцтва з 08.09.2016р. до 28.01.2021р., реєстраційний 
номер свідоцтва 000165;

Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці:
Тягун Наталія Григорівна – сертифікат аудитора № 006372 від 13.12.2007р., дійсний до 

13.12.2017 року; Місцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, будинок 13, к 4.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір № 05/11/16 від 16.12.2016р.; 

Дата початку проведення аудиту:16.12.2016р.; Дата закінчення проведення 
аудиту:27.02.2017р.

Аудитор ТОВ АФ «Олеся» Сертифікат № 006372  Н.Г.Тягун
Дата складання аудиторського висновку: 27.02.2017 року     м. Київ
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